
ACTIVITATS DE LLEURE
JOCS DIVERTITS 

TRANSPORTA LACASITOS ENS PINTEM? ENCERTA LA BOLA

ENGANXEM EL MACARRÓ TORRE DE GOTS

Material: 
Lacasitos, bandeja, 

got de plàstic, palleta

COMPTE AMB LA BOLA

Material:
Mocadors
pintallavis

Material: 
gots de plàstic, 
pilotes pin-pong

Material: 
Gots plàstic, cartes

Material: 
Macarrons, pals de pinxo

Material: 
Caixa cartó,

pilota

Com juguem? Posarem lacasitos a una
bandeja, cada participant agafarà un got de
plàstic i una palleta, hauran de posar la
major part de lacasitos al seu got. Com ho
faran?, el lacasito s'haurà d'agafar amb la
palleta a la boca i bufant cap a dins (com a
la imatge).
Guanyarà qui més lacasitos tingui al seu
got.

Com juguem? Jugarem per parelles,
ens taparem els ulls i agafarem un
pintallavis, haurem de pintar els llavis
del participant del de davant, quan
acabi el temps qui els tingui millor
pintats serà el guanyador.

Com juguem? Posarem 9 gots amb
aigua a un extrem de la taula, cada
participant es posarà a l'altre extrem de
la taula i agafarà una pilota de ping-
pong i només amb un bot a la
taula haurà d'entrar dins del got.

Com juguem? Buscarem per casa una
tapa de cartó com més gran millor, farem
un forat al mig. Per a jugar agafarem la
caixa cadascú per un extrem i posarem una
pilota que tinguem que pugui entrar pel
forat que hem fet, haurem de menejar la
caixa cadascú per la seva part per a
intentar que la pilota caigui pel forat.

Com juguem?
Deixarem damunt la
taula els macarrons, els
participants es posaran
un pal de pinxo a la boca
i hauran d'omplir el pal de
macarrons no podem
tocar el pinxo amb les
mans.

Com juguem? Farem
una torre amb gots
posant entre got i got
una carta, el participant
haurà d'intentar llegar
totes les cartes sense
que caigui cap got.


